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 ' כסלו תשע"טג

 2018 נובמבר 11

 לכבוד

 רשימת תפוצה

 

הקבועים בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות השימוש לשנת  םמיהארכת תוקף התשלוהנדון: 
 שימוע -ואילך  2018

 

 כמפורט להלן:שר התקשורת מילא ידי לפנות אליכם בנושא הנדון, 

אסדרת השירותים " בענייןפרסם שר התקשורת דאז את החלטתו  2014בנובמבר  17ביום  .1

 ". מתכונת אספקתם של שירותים סיטונאיים וקביעת תעריף בעדם ברשת בזק -הסיטונאיים 

 נקבעו: בהחלטה זו

חובת אספקת השירותים הסיטונאיים עבור בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  .א

 "(;הוט"( והוט טלקום ש.מ )"בזק)"

"( וטלפוניה על ידי בזק BSAשירות מתכונת אספקת שירות גישה רחבת פס מנוהלת )" .ב

 ;והוט

 .ברשת בזק סיטונאייםהתעריפים מרביים לשירותים  .ג

החלטתו בעניין קביעת תעריפים מרביים בעד פרסם שר התקשורת את  2017ביוני  15 ביום

 הוט.השירותים הסיטונאיים ברשת 

נקבעו בתקנות התקשורת )בזק והוט המרביים לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק  התשלומים .2

. "(עיקריותתקנות הה)" 2014 -ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה 

המשרד(  -חושבו בהתבסס על מודלים כלכליים שגיבש משרד התקשורת )להלן  תשלומים אלו

, זאת בהתבסס על נתונים, מידע Frontier Economicsבסיוע חברת הייעוץ הבינלאומית 

והנחות שונות, בין היתר, ביחס להיקף התנועה החזויה ברשתות בעלות התשתית )תחזית 

ביקושים אלו באופן יעיל, עלויות רכיבי הציוד,  ביקושים(, רכיבי הרשת הנדרשים בכדי למלא

התשלומים המרביים לשירותים  2014תחילה נקבעו בשנת  גידול בתוואי הרשת, ועוד.

, נקבעו התשלומים המרביים לשירותים 2017הסיטונאיים ברשת בזק. לאחר מכן, בשנת 

 סיטונאיים ברשת הוט. 
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לומים המירביים לרכיבי תשלום שונים התוספת הראשונה לתקנות העיקריות קובעת את התש .3

. התוספת השנייה לתקנות 2018-2015הרלוונטים לשירותים הסיטונאיים ברשת בזק בשנים 

העיקריות קובעת את התשלומים המרביים לרכיבי תשלום שונים הרלוונטים לשירותים 

 .2018 - 2017איים ברשת הוט בשנים הסיטונ

לומים בעד השירותים הסיטונאיים של בעלות התשתית אנו סבורים כי הצורך בפיקוח על התש .4

; הניסיון שהצטבר בשנים האחרונות מול בעלות 2018מוסיף להתקיים גם לאחר תום שנת 

בעדו  התשלומיםהטלת חובה לאספקת שירות סיטונאי ללא פיקוח על התשתית מלמד כי ככלל 

חירים שיפגעו ביכולת מ יציעואינה אפקטיבית, שכן קיים חשש סביר כי בעלות התשתית 

להתחרות על בסיס שירותים אלו, הן בשוק התקשורת הנייחת, והן בשווקים  ספקיות השירות

   נוספים התלויים בו, כגון שוק השידורים.

הירידה במחירי הציוד, ויתר על כן, המגמות המרכזיות בשוק, ביניהן מגמות הביקושים  .5

השירותים הסיטונאיים יורדת עם הזמן. לכן הותרת מצביעות על כך שעלות אספקת 

לרווחים ביא תללא מתן ביטוי למגמות אלו ו, על כנםהסיטונאיים  השירותים בעד שלומיםהת

. פגיעה בעניינו של הציבורשל ספקיות השירות ו המרווחים שחיקתעודפים לבזק והוט, לצד 

במדיניות תמחור נקטה הוט בהקשר זה נציין כי מאז קביעת התעריפים הסיטונאיים ברשתה, 

( באופן שמחייב ס"שמ 200המביאה לצמצום מרווחים משמעותי, במיוחד בקצבים גבוהים )

 ברשתה. יםסיטונאיה שלומים בעד השירותיםבחינה מחודשת של מבנה הת

לומים המרביים בעד השירותים המשרד החל בתהליך אסדרה שעניינו קביעת התש .6

. ביחס לתשלומים בעד שירותים סיטונאיים ברשת 2022- 2019הסיטונאיים השונים בשנים 

 העיקריות אשר לאחריו יתוקנו התקנות ,בזק בכוונת המשרד לפרסם בעת הקרובה שימוע

כדי ויקבעו בהן הוראות שיסדירו את התשלומים המרביים המעודכנים. פרק זמן נוסף יידרש ב

 להשלים את התהליך גם ביחס לתשלומים המרביים עבור שירותים סיטונאים ברשת הוט.

קביעת הוראות שיסדירו תשלומים מרביים מעודכנים קיים לעמדת השלמת התהליך ועד ל .7

גורמי המקצוע במשרד התקשורת סיכון ממשי להמשך התפתחות התחרות בשוק, שכן ספקיות 

מחירים בלתי סבירים במשך מספר חודשים, באופן שיפגע בהן השירות עלולות להיות חשופות ל

ובלקוחותיהן. לפיכך, מוצע לשמר את המצב הרגולטורי הקיים לתקופה שעד לתיקון התקנות 

, ולהאריך את מועד העיקריות וקביעת תשלומים מעודכנים בעד השירותים הסיטונאיים

כיום הקבועים בזק והוט, לשירותים הסיטונאיים ברשתות תחולת התשלומים המרביים 

, 2018רכיבי השימוש השונים בשנת לפי בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות העיקריות 

 .ואילך 2018כך שיוסיפו לחול משנת "( 2018תעריפי )"

התשלומים המירביים לשירותים הסיטונאיים ברשתות בעלות התשתית נבהיר כי לעמדתנו  .8

מהווים חסם עליון לתעריפים סבירים שיוכלו  2018הקבועים כיום בתקנות העיקריות לשנת 

בעלות התשתית לגבות בשנים הקרובות. זאת משום שהעלות הנורמטיבית לאספקת השירותים 

הסיטונאיים, התלויה בעיקר במגמות מחירי רכיבי הציוד ובמגמות הביקושים לשירותים, 

על כנם  איים כאמורלשירותים הסיטונ שלומים המירבייםפוחתת בכל שנה. לכן הותרת הת
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בוודאי מאפשרת החזר עלות בתוספת רווח סביר לבעלות התשתית. עוד נזכיר, כי גם ללא 

לדרישת בעלות התשתית  ממילא כפופותמפוקחים בתקנות העיקריות,  שלומיםקביעת ת

שלא יעלו  עריפיםסבירים בעד השירותים הסיטונאיים ברשתן, קרי כפופות לדרישת ת עריפיםת

. עם 2018 שלומים המירביים לשירותים הסיטונאיים הקבועים בתקנות העיקריות לתהעל 

ים הקבועים התשלומים המירביזאת, קיים חשש כי על אף האמור, ללא הארכת תחולת 

ו בעלות התשתית בדרישה זו, וכי תידרש בכל מקרה , לא יעמד2018 בתקנות העיקריות לשנת

על מנת להבטיח כי לא יציעו בעלות התשתית תעריפים  משרד התקשורת/מעורבות המאסדר

 בלתי סבירים.

 לעדכוןלקביעת מנגנונים  תהליכיםה להשלמת עד העל מנת למנוע העדר פיקוח בתקופ .9

והתאמתם  התשתית עלותמב אחת כל שלהסיטונאיים  המירביים לשירותים שלומיםהת

כך  העיקריות , מוצע לתקן את התוספות הראשונה והשנייה לתקנותלמציאות המשתנה

שהתשלומים המירביים בעד שירותים סיטונאיים ברשת בזק וברשת הוט אשר נקבעו לשנת 

 ואילך. 2018יוסיפו לחול גם מתום שנת  2018

  המלצה זו מקובלת על הגורמים המקצועיים במשרד האוצר. .10

טיוטת תיקון תקנות התקשורת )בזק ושידורים()שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(  במצ" .11

 2018.1 –..(, התשע"ט )תיקון.

 התייחסויות לשימוע:  .12

, סמנכ"ל בכיר דרור-ד"ר עופר רזידי , למנגנון המוצעהנכם מוזמנים להעביר את התייחסותכם ל

בנובמבר  19 -עד ליום ה ,oferd@moc.gov.ilבדוא"ל , נהל כלכלה במשרד התקשורתיומנהל מ

2018. 

 

 

 

 

 

                                                 
 .http://www.tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx -הטיוטה מופצת גם באתר קשרי ממשל  1

mailto:oferd@moc.gov.il
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 העתקים:

 מר נתנאל )נתי( כהן, מנכ"ל משרד התקשורת

 מר מימון שמילה, המשנה למנכ"ל ומנהל ומינהל הנדסה, משרד התקשורת

 התקשורת משרד, תקשורת הנדסת אגף מנהלת, שמואלי אתי' גב

 , משרד התקשורתמנהל מינהל פיקוח ואכיפהוסמנכ"ל בכיר מר איתן כסיף, 

 מנדלסון, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התקשורתעו"ד ברוריה 

 התקשורת משרד(, מנהלי משפטי)ייעוץ  ממונה, יפה-מלם יעלעו"ד 

 מר עדי קופלוביץ', מנהל תחום בכיר )רגולציה ומחקר בינלאומי(, משרד התקשורת

 גב' רעיה עדני, רכזת תקשורת ותיירות, משרד האוצר
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